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Laat mij, o God, een boom zijn in uw tuin: 

De wortels in de aarde, maar de takken 
omhoog, om zo de hemel vast te pakken, 
en recht de stam, de bloemen in de kruin. 

(Nel Benschop) 

 

 
Film over Lourdes 
 
Er is een nieuwe film over Lourdes. Deze ging op 3 juli in premiere in Het Verhalenhuis, Van Egmondstraat in 
Haarlem-Noord, met een inleiding door onze diaken Philip Weijers die vele malen mee is geweest naar Lourdes. De 
filmmakers luisterden naar de gefluisterde gebeden van de bedevaartgangers en hun door beproeving getekende 
levens. Ze laten zien dat Lourdes veel meer is dan een heilige plaats. Het is een groots theater van het leven waar 
aangrijpende levensverhalen verteld worden. Een plek waar ook gedanst en gelachen wordt. En hartverscheurend 
gehuild bij het afscheid want ‘als je in Lourdes bent, kun je je laten zien zoals je bent’. 
Op donderdag 8 juli wordt de film ’s middags en ’s avonds vertoond, u kunt zich vooraf aanmelden via de site 
verhalenhuishaarlem.nl 
Als er veel aanmeldingen zijn, zullen er nog meer data komen waarop de film zal worden vertoond. 
 
Parochiedag op 5 september 
 
Al heel veel jaren houdt onze geloofsgemeenschap jaarlijks een parochiedag. Dat was altijd ergens rond het feest van 
de patroonheilige van onze kerk, Heilige Antonius van Padua, op 13 juni. In 2020 kon dit niet doorgaan in verband met 
corona. Ook dit jaar leek het ons niet geschikt om zoiets te organiseren in juni, gezien het feit dat we nog steeds maar 
met een beperkt aantal bij elkaar kunnen komen. Er komt wel een speciale viering voor Heilige Antonius, want 13 juni 
valt dit jaar op zondag. 
Omdat het nu de goede kant opgaat wat corona betreft, hebben we besloten op 5 september weer een parochiedag te 
organiseren. Het programma is op dit moment niet definitief, maar houdt u er rekening mee dat er iets gebeurt 
aansluitend op de viering van 10.30 uur. Wij zullen de invulling van de parochiedag samen met de 
Antoniusgemeenschap organiseren. Het belooft iets moois te worden. 
 
Stiltecentrum open op zaterdag  
 
De Groenmarktkerk is in de maanden juni, juli, augustus en september ook op de zaterdagen open van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. 
Als er mensen zijn die af en toe willen helpen, zodat de kerk open kan blijven, dan kunnen ze zich melden bij het 
secretariaat of bij Wim Blüm. 
 

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
 
Het onderzoek naar een mogelijk ander gebruik van ons kerkgebouw en de pastorie is nog gaande. Dat betekent dat 
nog altijd onzeker is wat er met ons gebouw zal gaan gebeuren. Maar het goede nieuws is dat de vieringen en 
andere bijeenkomsten in elk geval tot einde van 2021 doorgang zullen vinden. We hopen ook na verkoop nog een 
kerkplek te behouden als stiltecentrum en voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons daarin steunen 
dan kan dat door je handtekening achter te laten op een lijst achterin de kerk. Dat kan ook op de site van de 
Groenmarktkerk: http://www.groenmarktkerk.nl  
 



Concerten 
 
Op woensdagavond 14 juli zal er een uitvoering zijn van het beroemde Stabat Mater van Pergolesi in een unieke 
bezetting van accordeonist Vincent van Amsterdam, cellist Diederik van Dijk, met sopraan Titia van Heyst en 
mezzo sopraan Esther Kuiper.  De accordeon en cello vervullen samen met verve de rol van het orkest en de beide 
vrouwenstemmen versmelten in dit passievolle stuk. Deze intieme setting benadrukt de persoonlijke beleving van 
het Stabat Mater en raakt recht in het hart. 
Aanvang: 20.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. We houden ons uiteraard aan de geldende corona regels, zoals 
registratie, een gezondheidscheck en de afstand blijft 1,5 meter. 
Entree: 15 euro aan de deur, betalen met card. Aanmelden via estherkuipermezzo@gmail.com of tel: 06-49736981. 
Als er nog plaats is kan het ook aan de deur. 
Meer informatie over de concerten in de zomer is te vinden op de site Groenmarktkerk.nl. We houden ons uiteraard 
aan de dan geldende corona regels, zoals vooraf reservering, registratie en een gezondheidscheck.  
 
 

Vieringen 
 
6 juli  12.30 uur Vredesgebed   Wees niet bang!   
Pater Eko Sylvester Manek uit Indonesië  
 
11 juli  10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Fred Visser 
 
17 juli  16.00 uur Aperitief voor de ziel  Wat mag men verwachten? 
Wim Blüm namens de Antonius Gemeenschap met Jaap Binnema op piano en het Hofkoor 
 
18 juli   10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Broeder Savio en Kim de Jager 
 
25 juli   10.30 uur Themaviering   
Antonius Gemeenschap 
 
1 augustus 10.30 uur Woord- en Communieviering  
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
 
 
Door de week: 
Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 
Dinsdag  12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio 
Vrijdag  12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio 
 
       

  
 
 
GROENMARKTKERK 
Nieuwe Groenmarkt 12-14 
2011 TW Haarlem 

 
 
 
T :   023-531 16 55 
E:     info@groenmarktkerk.nl 
W:   www.groenmarktkerk.nl 

 
 
 
 
FB:  facebook.com/GroenmarktkerkHaarlem 
KOPIJ:  jacquelinebussing@hetnet.nl 


